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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO DE CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI

ATA DE REUNIÃO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI, EM 18 DE JUNHO DE
2021

 

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, através do
aplica�vo GOOGLE MEET, de modo virtual e de forma síncrona, com a par�cipação do Diretor
do Campus e Presidente do CONSEC Prof. Dr. Clodoaldo de Oliveira Freitas, da Vice-Diretora e Vice-
Presidente do CONSEC Profª Dra. Eliane Silva Leite, dos Conselheiros: Prof. Dr. Donovan Filipe Henrique
Pinto, Prof. Me. Edimar Silva Pereira, Profª Me. Mônica Gomes Monteiro Feitosa, Profª Dra. San�na
Rodrigues Santana, Prof. Dr. Elton de Lima Borges, Prof. Dr. Willian Massaharu Ohara, representante da
comunidade Handerson Brito dos Santos e representantes discentes Carlos Henrique Sales Mota e
Adriana da Silva Baia. O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a par�cipação de
todos, em seguida deu início aos 1. informes: 1.1 Foi informado pelo presidente que a Direção do
Campus encaminhou um documento à Secretaria de Saúde do município solicitando a vacinação dos
servidores, terceirizados e estagiários do Campus contra a COVID-19. Explicou que, com exceção de
alguns que �veram impedimento para tomar a vacina no período agendado, os demais todos foram
vacinados. 1.2 O presidente informou que no dia 16/06 (úl�ma quarta-feira), par�cipou de um evento
realizado pela Fundação Bradesco em Cacoal, em que teve a par�cipação de alguns diretores dos Campi
da UNIR, inclusive, o Campus de Presidente Médici que foi representado por sua pessoa que fez uma
breve apresentação dos cursos do Campus de Médici para os alunos daquela ins�tuição. 1.3 O presidente
informou que nesta manhã, ele e um professor de Rolim de Moura, esteve em uma reunião com o juiz da
comarca de Ji-Paraná, Dr. Maximiliano, com intuito de conseguir mais madeira para o Campus. Foi
solicitado que o Campus elaborasse um projeto e enviasse para tal finalidade. O juiz chamou a atenção
também para a prestação de conta do material recebido. Aproveitando, o presidente informou que o
Campus já conseguiu 110 lascas da comarca de Presidente Médici e 200 lascas do Campus de Rolim de
Moura, e que as mesmas já estão sendo u�lizadas na construção da cerca que faz divisa com o Sr. Bila.
1.4 O presidente informou também que o Campus conseguiu do DNIT 200m³ de material fresado para
recuperação de suas vias internas. Foi colocado material fresado da entrada do Campus até às
proximidades do setor de ovinocultura. Disse também que tem mais uma solicitação de 120m³ de
material fresado para ser colocado desde a entrada da Base até o Centro de Piscicultura. Destacou ainda
que teve o apoio da Prefeitura de Presidente Médici e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Turismo (SEMAT) para o transporte do material. 1.5 O presidente informou sobre o início do
novo semestre le�vo (2020.2) que está se iniciando na próxima segunda-feira (21/06), e a expecta�va é
que para o próximo semestre (2021.1) toda a população já esteja vacinada e as aulas retornem ao modo
presencial. 1.6 Foi informado pelo presidente sobre o encerramento do período de Matrícula Especial. O
mesmo enfa�zou que essa modalidade de matrícula é uma oportunidade em que os Departamentos têm
para conseguir captar mais alunos para os cursos. O chefe do Departamento do curso de Zootecnia, Prof.
Edimar, informou que o curso de zootecnia conseguiu captar 29 alunos para esse semestre que irá se
iniciar, e somando com 2 alunos do semestre anterior, o curso conta no momento com 31 alunos
matriculados nessa modalidade. O Prof. destacou que o Departamento tem trabalhado com muito afinco
nas divulgações para atrair esse quan�ta�vo de novos alunos. O Departamento de Engenharia de Pesca,
representado pelo Vice-Chefe, Prof. Donovan, informou que não �nha as informações exatas sobre o
quan�ta�vo de alunos matriculados nessa modalidade no referido curso, porém, as informações que ele
teve até o presente momento, era de apenas 1 (um) aluno. O presidente enfa�zou sobre a importância
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da mobilização e contribuição de todos para o fortalecimento dos cursos e o bom desenvolvimento do
Campus. 1.7 O presidente informou que o Processo Sele�vo da UNIR será em agosto ou setembro, e
conta com o apoio e a mobilização de todos para a divulgação. Disse também que o técnico César está
organizando algumas matérias com os professores para serem publicadas no site do Campus. Ainda
enfa�zou sobre a importância de estar levando à comunidade alguns temas através de programas de
rádio, tendo em vista que além de levar o conhecimento à comunidade, também contribui para a
divulgação e maior visibilidade nos cursos do Campus. 1.8 O presidente informou que já saiu a
redistribuição do Prof. Luís Turci para o Campus de Presidente Médici, em breve, o referido professor
estará no Campus. 1.9 O Prof. Elton ques�onou sobre a ocupação dos espaços do Laboratório I, que em
2018 foi feito e aprovado em reunião do CONSEC um projeto para a divisão �sica do laboratório em 4
(quatro) espaços, mas até o momento o laboratório está dividido apenas em 2 (dois) espaços. O Prof.
Elton sugeriu que fosse feito a divisão em 4 (quatro) espaços para que cada usuário do espaço ocupado
pudesse ter mais autonomia para realizar seus trabalhos. O presidente disse que essa divisão e ocupação
do espaço interno do laboratório é uma decisão que deve ser tomada com os membros da comissão
desse laboratório, sugeriu no entanto, que o prof. interessado convocasse uma reunião com todos os
membros da comissão do laboratório e do diretor do Campus para resolver tal situação. 1.10 A Prof.ª
Mônica informou que a Comissão Própria de Avaliação da UNIR – CPAv, está com uma nova coordenação
em andamento e que mostra ser uma comissão mais atuante e efe�va. A prof.ª apresentou também os
membros da comissão da CPAv local que estará representando o Campus de Presidente Médici nesse
trabalho. 1. 11 Foi lembrado pelo presidente sobre a prorrogação do prazo de inscrição para Bolsa
Monitoria Especial que será até o dia 25/06. 1.12 O Prof. Willian mencionou sobre as aulas prá�cas que
foram realizadas com os alunos no Guaporé. 1.13 O Prof. Donovan destacou sobre o projeto piloto
realizado para a realização das ultrassonografias nas rãs. 1.14 O presidente informou que a PROCEA está
organizando uma programação da semana de acolhimento 2021.2, e convidando cada Campus para
par�cipar desse evento. Foi reservado para o Campus de Presidente Médici um espaço na
programação do dia 01/07/2021, no horário das 15 às 16 horas. 2 Pontos de Pauta: 2.1 Aprovação Do
Plano de Ação - 2021 do Campus de Presidente Médici: O presidente fez a apresentação da planilha de
orçamento de 2021 onde o Campus possui um valor de R$ 18.476,00 (dezoito mil e quatrocentos e
setenta e seis reais)  que serão des�nados para Custeio e despesas com Diárias e Passagens. O presidente
explicou que as contas de água que a UNIR paga mensalmente para a Caerd referente ao Campus de
Médici está um pouco elevada, e visando amenizar esse gasto, o mesmo propõe em des�nar parte desse
recurso para realizar a reforma da caixa d´água e fazer a manutenção do poço artesiano. E outra parte
desse mesmo recurso des�nado para diárias e passagens, serão u�lizados para a divulgação dos cursos e
para resolver algumas questões administra�vas do Campus. Após discussões sobre o assunto, a proposta
do presidente foi encaminhada para apreciação e votação do Conselho, que por unanimidade,
manifestaram-se favoráveis à aprovação do uso do recurso conforme proposto. 2. 2 Aprovação de
autorização para reforma no CESA - Centro Experimental de Sanidade Aquícola: O presidente explicou
que o Prof. Ricardo solicitou auxílio da DIREA para elaboração de um projeto arquitetônico para
reestruturação do CESA - Centro Experimental de Sanidade Aquícola. No entanto, a DIREA solicita a
autorização do CONSEC para eles avançarem na elaboração do projeto. Após discu�r o assunto, a pauta
foi colocada em votação no conselho, sendo aprovada por unanimidade. 3. 3.1 Outros: A prof.ª Eliane
informou que está entrando de férias e só retornará em 14/07. Nada mais havendo a tratar, às quinze
horas e dezoito minutos, o presidente agradeceu a par�cipação de todos e encerrou a reunião, eu Maria
Ferreira de Sousa, secretária desta reunião, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, segue
assinada por mim, pelo Presidente da reunião e todos os par�cipantes através de assinatura digital no
Sistema Eletrônico de Informação – SEI.UNIR.BR.

 

Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO DE OLIVEIRA FREITAS, Presidente, em
21/06/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIANE SILVA LEITE, Vice-Diretor(a), em 21/06/2021, às
18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
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8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA FERREIRA DE SOUSA, Secretário(a), em
21/06/2021, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DONOVAN FILIPE HENRIQUE PINTO, Vice-Chefe de
Departamento, em 21/06/2021, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDIMAR SILVA PEREIRA, Chefe de Departamento, em
21/06/2021, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELTON DE LIMA BORGES, Docente, em 21/06/2021, às
18:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SANTINA RODRIGUES SANTANA, Docente, em
21/06/2021, às 19:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Handerson Brito dos Santos, Usuário Externo, em
21/06/2021, às 20:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adriana da Silva Baia, Usuário Externo, em 22/06/2021,
às 08:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Sales Mota, Usuário Externo, em
22/06/2021, às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAN MASSAHARU OHARA, Docente, em 24/06/2021,
às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MONICA GOMES MONTEIRO FEITOSA, Docente, em
25/06/2021, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0697802 e
o código CRC FBA014E1.
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